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Řídil pod vlivem drog

  

V neděli 3. února zastavili policisté před desátou hodinou dopoledne v obci Březník vozidlo
Subaru Forester. Řidič při kontrole nepředložil řidičský průkaz. Policisté zjistili, že se jedná o
čtyřiatřicetiletého muže z Brněnska. Provedený test na zjištění ovlivnění návykovou látkou byl u
něho pozitivní na amfetamin, muž přiznal užití pervitinu. Dechová zkouška u něho byla
negativní. Lékařskému vyšetření se odmítl bezdůvodně podrobit. Policisté muži další jízdu
zakázali. Řidič je podezřelý ze spáchání přestupků na úseku dopravy, který policisté dále šetří.

  

Opilého muže policisté zajistili

  

  

V pátek 1. února byli policisté v Třebíči po desáté hodině večer přivoláni do bytového domu, kde
dle přijatého oznámení napadal v bytě ženy opilý přítel jedné z nich. Na místo ihned vyjela
policejní hlídka. Po příjezdu učinili policisté opatření, aby již nemohlo docházet k dalšímu
protiprávnímu jednání. Zranění nikdo z přítomných neměl. 

      

Policisté opilého muže zajistili, při dechové zkoušce mu naměřili hodnotu 3,6 promile alkoholu.
Šestačtyřicetiletého muže po vyšetření lékařem odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k
vystřízlivění. Na základě šetření policisté zjistili, že muž obyvatelku bytu vulgárně slovně urážel.
Muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, který policisté dále šetří.
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Řidička měla přes tři promile

  

V sobotu 2. února odhalili policisté v Třebíči řidičku, která měla přes tři promile alkoholu v
dechu. Po třetí hodině odpoledne jela osmačtyřicetiletá žena s vozidlem Škoda Felicia ve směru
od ulice Znojemská na ulici Kmochova. Policisté provedli u řidičky dechovou zkoušku, při které
jí naměřili hodnotu 3,09 promile alkoholu. Také opakovaná zkouška u ní vykázala obdobnou
hodnotu. Žena požití alkoholu před jízdou přiznala. Policisté jí další jízdu zakázali a na místě jí
zadrželi řidičský průkaz. Žena je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky, případ policisté dále prověřují.

  

Ze spáchání trestného činu je podezřelý také třicetiletý řidič, kterého policisté v Třebíči zastavili
a kontrolovali v neděli 3. února. Po půlnoci jel s automobilem ve směru z ulice Nádražní na ulici
Jungmannova. Při dechové zkoušce policisté muži naměřili hodnotu 1,14 promile alkoholu.
Také tento řidič již nesměl v další jízdě pokračovat, přišel o řidičský průkaz a je podezřelý ze
spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ policisté prověřují.

  

  

Jana Kroutilová
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